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TÜRK VERGi SiSTEMi A 
2009 BS 2300-A 

DiKKATI 
Bu dersin kapsamına giren bazı konularda, 
ders kitabınızın basıma hazırlanmasından 

sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bununla 
birlikte, testteki soruları, ders kitabınızda 
velilen bil gilere göre cevaplayın ız. Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
de~işmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre 
dogru olan cevabı işaretleyiniz. 

1. Gelir vergisinde, gelir aşağıdaki teorilerden 
hangisine göre vergilendirilir? 

A) Kaynak teorisi 
B) Ödeme gücü teorisi 
C) Karma sistem 
D) Yararlanma teorisi 
E) Net artış teorisi 

2. Aşağıdakilerden hangisi mükellefiyeti n 
başlamasına neden olur? 

A) Vergiyi doğuran olay 
B) Tarh 
C) Tahakkuk 
D) Tahsil 
E) Ödeme 

3. Vergiden muaf esnaf aşağıdakilerden 

hangisini yerine getirmek zorundadır? 

A) Defterleri tasdik ettirmek 
B) Alışları karşılığında fatura almak ve 

saklamak 
C) Satışlarda fatura düzenlemek 
D) Beyanname vermek 
E) Geçici vergi ödemek 

4. Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın 

A 

tespitinde indirilecek giderlerden biri 
değildir? 

A) işle ilgili seyahat giderleri 
B) işyeri için ödenen emlak vergisi 
C) işçilere verilen demirbaş giyim eşyaları 
D) Genel giderler 
E) işletme faaliyeti ile ilgili olmayan taşıtların 

amortismanları 

? 

5. Aşağıdakilerden hangisi zirai kazanca bir 
örnek değildir? 

A) Hayvan satış geliri 
B) Adi şirket ortaklarının zirai faaliyet geliri 
C) Balık üretimi sonucu elde edilen gelir 
D) Zirai faaliyetle uğraşan komandite ortakların 

geliri 
E) Bal satış geliri 

6. Mükellef A, ilgili yıl mesken kira geliri olarak 
20 bin lira tahsil etmiştir. Götürü gider 
indirimini seçen mükellefin vergiye tabi 
kazancı kaç bin liradır? (GMSi istisnası 
dikkate alınmayacaktır.) 

A) 10 
B) 15 
C) 17 
D) 20 
E) 22 

7. Aşağıdakilerden hangisi değer artış 
kazançları bakımından elden çıkarma 

değildir? 

A) Mal ve hakların satışı 
B) Mal ve hakların takası 
C) Mal ve hakların devir ve temliki 
D) Mal ve hakların kamulaştırılması 
E) Mal ve hakların alımı 

8. Kazanç, diğer kazanç ve iratlardan 
oluşuyorsa, münferit beyanname 
aşağıdakilerden ha ngisinde verilir? 

A) !ktisap tarihinden itibaren 15 gün içinde 
B) !ktisap tarihinden itibaren 20 gün içinde 
C) Iktisap tarihinden itibaren 45 gün içinde 
D) Ertesi yıl Şubat ayı içinde 
E) Ertesi yıl Mart ayı içinde 
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http://acikogretimx.com
ferhat
http://acikogretimx.com



http://acikogretimx.com

2009 BS 2300-A 

9. A~ağıdaki gelir türlerinden hangisi için 
idarece tarhiyat yapılır? 

Al Menkul sermaye iradı 
B) Diğer ücret geliri elde edenlerin geliri 
CL Ticari kazanç 
D) Arızi kazanç 
E) Değer artış kazancı 

10. A~ağıdakilerden hangisi kurumlar vergisine 
tabi değildir? 

Al Kooperatifler 
Bl iş ortaklıkları 
CL Vakıf ve demekler 
Dl iktisadi kamu müesseseleri 
E) Anonim şirketler 

11. Kurumlar vergisi mükelleflerinin deği~ik 

kaynaklardan elde etmi~ oldukları gelirler 
a~ağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade 
edilir? 

Al işletme kazancı 
Bl işletme karı 
CL Firma kazancı 
Dl Kurum kazancı 
El Firma karı 

12. Kurum kazancının vergilendirilmesinde, ilke 
olarak gelir vergisindeki a~ağıdaki gelir 
unsurlarından hangisi esas alınır? 

A 

Al Arızi kazanç 
B) Serbest meslek kazancı 
CL Gayrimenkul sermaye iradı 
D) Menkul sermaye iradı 
E) Ticari kazanç 

A 
13. Bir kurumlar vergisi mükellefi ~irketin ilgili 

yıl öz sermayesi 750 000 liradır. Şirket aynı 
yılortaklara öz sermaye üzerinden 1 000 000 
lira faiz ödemi~tir. Şirketin ödediği faiz ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

Al Şirket faizi gider yazamaz. 
Bl Şirket, 250 000 lira faiz gideri yazar. 
CL Şirket, 500 000 lira faiz gideri yazar. 
Dl Şirket, 750 000 lira faiz gideri yazar. 
El Şirket, 1 000 000 lira faiz gideri yazar. 

14. Tasfiye ile ilgili a~ağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

Al Tasfiyeden vazgeçen kurumun, geçici 
vergilendirme yükümlülükleri, kararın 
alındığı tarihi kapsayan geçici vergilendirme 
dönemi başın dan itibaren başlar. 

Bl Tasfiyeden vazgeçilmesi halinde, kurum 
hakkında tasfiye işlemi uygulanmaz. 

CL Tasfiyeden vazgeçme halinde, bu kararın 
alındı ğı tarihe kadar verilen tasfiye 
beyannameleri, münferit beyanname yerine 
geçer. 

D) Tasfiyeden vazgeçme kararı, kararın 
alındığı dönemin başından itibaren geçerli 
olur. 

El Tasfiye işlemleri, sözleşme veya genel kurul 
kararı ile ayrıca tasfiye memuru 
atanmadıkça yönetim kurulu tarafından 

yerine getirilir. 

15. Dar mükellef bir ula~tırma kurumu ilgili yıl 

Türkiye'de hava ta~ımacılığından 400 000 
lira, kara ta~ımacılığından 600 000 lira gayri 
safi hasılat elde etmi~tir.Bu kurumun vergiye 
tabi safi kazancı kaç bin liradır? 

Al 78 
Bl 92 
CL 110 
D) 132 
E) 138 
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16. Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi 
Kanununa göre birleşmenin öze Iliklerinden 
biridir? 

A) Her iki şirkete, bölünme hükümlerinin 
uygulanması 

B) Birleşilen şirkete, tasfiye hükümlerinin 
uygulanması 

C) Birleşilen şirkete, devir hükümlerinin 
uygulanması 

D) Birleşen şirkete, tasfiye hükümlerinin 
uygulanması 

E) Birleşen şirkete, devir hükümlerinin 
uygulanması 

17. Dar mükellef kurumların aşağıdaki kazanç ve 
iratlarının hangisinden kurumlar vergisi 
stopajı yapılmaz? 

A) Menkul sermaye iradı 
B) Ücret 
C) Gayrimenkul sermaye iradı 
D) Serbest meslek kazancı 
E) Ticari kazanç 

18. Kurumlar vergisinde vergilendirme dönemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hesap dönemi 
B) Kıst dönem 
C) Beyanname dönemi 
D) Dokuz ay 
E) Üç ay 

19. Kurumlar vergisi beyannamesi ilke olarak 
aşağıdakilerden hangisine verilir? 

A 

A) iş merkezinin bulunduğu yer vergi 
mahkemesine 

B) Kanuni merkezin bulunduğu yer vergi 
dairesine 

C) Maliye Bakanlığının belirleyeceği vergi 
dairesine 

D) Yönetim kurulu başkanının ikametgahındaki 
vergi dairesine 

E) Muhasebe müdü rünün ikametgah ındaki 
vergi dairesine 

A 
20. Aşağıdakilerden hangisi katma değer 

vergisinde teslim sayılmaz? 

A) Bir malın alıcıya taşınmak üzere sürücüye 
verilmesi 

B) Bir malın alıcıya verilmesi 
C) Bir malın nakliyesine başlanması 
D) Bir malın ariyet olarak verilmesi 
E) Gaz dağıtımı 

21. Basit usulde vergilendirilen mükellefler için 
katma değer vergisinde vergilendirme 
dönemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Teslimin yapıldığı an 
B) 7 gün 
C) 15 gün 
D) 1 ay 
E) 1 takvim yılı 

22. Mükellef ilgili yılOcak ayında mal alışları 

sırasında 17 bin lira katma değer vergisi 
ödemiş, mal satışları sırasında ise 35 bin lira 
katma değer vergisi tahsil etmiştir. Mükellefin 
ticari borçları 18 bin liradır. Mükellefin 
ödeyeceği katma değer vergisi kaç bin 
liradır? 

A) 52 
B) 35 
C) 18 
D) 17 
E) Ödenecek vergi yoktur. 

23. Veraset ve intikal vergisinde, ivazsız 

intikaller ıçın tarifede uygulanan en yüksek 
oran yüzde kaçtır? 

A) 30 
B) 25 
C) 20 
D) 15 
E) 10 
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24. Bir babanın, yetişkin çocuğuna bir 
gayrimenkul bağışlaması aşağıdaki 

vergilerden hangisinin konusuna girer? 

A) Gelir vergisi 
B) Katma değer vergisi 
C) Kurumlar vergisi 
D) Veraset ve intikal vergisi 
E) Arazi vergisi 

25. Ölüm dolayısıyla mirasçılara intikal eden 
miras paylarından vergi alınması şeklindeki 
vergilendirme yöntemine ne ad verilir? 

A) Miras payı vergisi 
B) Tereke vergisi 
C) ObJektif vergi 
D) Telafi edici vergi 
E) Ölüm vergisi 

26. Aşağıdaki taşıtlardan hangisi motorlu taşıtlar 
vergisine tabi değildir? 

A) Baroya ait taşıtlar 
B) Resmi görev için yurda gelen yabancı 

heyete ait taşıtlar 
C) Kamuya yararlı demeklere ait taşıtlar 
D) Özel tertibatıalmayan ve %80 oranında 

sakat olan engellilerin taşıtları 
E) Vergiden muaf esnafa ait taşıtlar 

27. Motorlu taşıtlar vergisinde kaç tarife vardır? 

A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 
El 6 

28. Motorlu taşıtlar vergisi 1 sayılı tarife ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Tek oraniı bir tarifedir. 
B) Advalorem bir tarifedir. 
C) Üç elemanlı bir tarifedir. 
D) Artan oraniı bir tarifedir. 
E) iki elemanlı bir tarifedir. 

A 

A 
29. Emlak vergısı aşağıdakilerden hangisi 

tarafından tahsil edilir? 

A) Vergi dairesi 
B) M uhtarl ar 
C) Noterler 
D) Belediyeler 
E) Tapu m üdürlükleri 

30. Emlak vergisinde tarh zamanaşımı ne zaman 
başlar? 

A) Verginin normal vadesini takip eden yıldan 
itibaren 

B) Emlak vergisinde zamanaşımı uygulanmaz. 
C) Bina ve arazinin bildirim dışı bırakıldığının 

idarece öğrenildiği tarihten itibaren 
D) Vergilendirme dönemini takip eden takvim 

yılından itibaren 
E) Vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği takvim 

yılını takip eden yıldan itibaren 
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